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Witam Was już po raz ostatni. Kooczę szkołę, więc jestem zobowiązana do odda-

nia „Gimnazety” innej osobie. Mam nadzieję, że nowa Redaktor Naczelna bądź 

Redaktor Naczelny będzie dobrze i godnie piastowad tę funkcję. Było mi naprawdę 

bardzo miło pisad dla Was. Życzę Wam, aby ten rok i następne lata spędzone w tej 

szkole były dla Was udane…  

     

OD REDAKTORA 

ONI DLA WAS PISZĄ  

Klaudia Fałek Olek Glapa 

Franek  

Podborski 

Klaudia  

Grzegórz 

  Maciek Szymorek  

Ola Głaszcz 

Ksenia Kolasa 

Iwona Kozłowska  

Agnieszka Szynk  

Karolina Bilecka  

K@rolkA  

Maj 2011 

Karolina  
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AKTUALNOŚCI  

Maj 2011 

EGZAMINY, EGZMINY I PO EGZAMINACH  

Dwa tygodnie temu wszyscy Gimnazjaliści w całej Polsce zasiedli do napisania egza-

minów gimnazjalnych. Egzaminy trwały 3 dni: najpierw była częśd humanistyczna, 

następnie matematyczno-przyrodnicza, a na samym koocu był egzamin z języków ob-

cych. 

Oczywiście, jak zawsze, częśd humanistyczna była najłatwiejsza, natomiast częśd ma-

tematyczno-przyrodnicza sprawiła najwięcej problemów. Co do angielskiego, przeży-

cia były mieszane. Niektórzy twierdzili, że łatwizna, inni mieli z tym mały problem. 

Teraz już nie zostało nic innego, jak czekad na wyniki, a na to, wierzcie, trzeba trochę 

poczekad, ponieważ są one przysyłane do szkoły dopiero 3 dni przed koocem roku 

szkolnego.  

K@rolkA  

Bierzmowanie uczniów naszej szkoły w Kościele św. Mateusza  

23 kwietnia 2011 w poniedziałek - ks. Arcybiskup Władysław Ziółek – metropolita 

łódzki przybył do świątyni św. Mateusza, by udzielid Sakramentu Bierzmowania 

młodzieży Gimnazjum nr 3. Na dostojnego gościa oczekiwali wszyscy proboszczo-

wie dekanatu pabianickiego, bierzmowana młodzież, dyrekcja Gimnazjum nr 3 z p. 

Włodzimierzem Stankiem na czele, a wierni wypełniali świątynie po brzegi. 

Całą uroczystośd przygotował pan Sławomir Szczesio. Oprawę wokalną i muzyczną 

uroczystości przygotował Klub Miłośników Kultury i Sztuki pod kierunkiem pani 

mgr Wioletty Sobieraj.Słowo wprowadzone do uroczystości i prośbę o sakrament 

wygłosił gospodarz miejsca ks. Prałat Jan Szuba.  

Źródło: www.gim3.pabianice.p 
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NA SZKOLNYM CELOWNIKU  

p. Ilona Paszkiewicz 

Służbowo - szanowana pani wicedyrektor, germanistka, pry-

watnie -  mama dwójki  dzieci… - rozmowa z panią Iloną 

Paszkiewicz. 

K@rolkA: .Jakie szkoły Pani ukooczyła? 

p. Ilona Paszkiewicz: Najpierw chodziłam do Szkoły Podstawowej nr 16, potem do II 

Liceum Ogólnokształcącego, a następnie ukooczyłam filologie germaoską na Uniwer-

sytecie Łódzkim.  

K@rolkA:  Co lubi Pani robid w wolnym czasie? 

p. Ilona Paszkiewicz: Jak mam wolny czas  (a mam go bardzo mało), to czytam książki, 

spotykam się ze znajomymi. Staram się spędzad czas aktywnie -   chodzę na aerobik, 

na salsę. Uwielbiam pracę w ogrodzie. Odpręża mnie kontakt z naturą.  

K@rolkA: Gdzie lubi Pani wyjeżdżad na wakacje? 

p. Ilona Paszkiewicz: Zawsze spędzam wakacje tam,  gdzie jest piękna pogoda, gdzie 

są plaże i gdzie mogę położyd się i po prostu nic nie robid poza słodkim leniuchowa-

niem. Jednak staram się, aby taki wyjazd był połączony ze zwiedzaniem. Szkoda było-

by wyjechad  daleko od domu i nie wyjśd poza mury hotelu.  



 5 Maj 2011 

NA SZKOLNYM CELOWNIKU  

p. Ilona Paszkiewicz 

K@rolkA: Czy uprawia Pani jakieś sporty? 

p. Ilona Paszkiewicz: Owszem. Wspomniałam już o aerobicu i zajęciach z salsy. Są to 

„dyscypliny” bardzo pożyteczne, bo nie tylko dzięki nim dbam o zdrowie, sylwetkę, 

ale, co bardzo ważne, mogę spotkad się z koleżankami i omówid „damskie” tematy. 

K@rolkA: Jak długo pracuje pani w gimnazjum? 

p. Ilona Paszkiewicz: Już 9 lat, czyli prawie od początku istnienia szkoły. 

K@rolkA: Ma Pani satysfakcję ze swojej pracy? 

p. Ilona Paszkiewicz: Tak. Czuję się szanowana, dowartościowana i cieszy mnie to, co 

robię. 

K@rolkA: A Czemy wybrała Pani właśnie język niemiecki? 

p. Ilona Paszkiewicz: Nigdy nie miałam z tym językiem problemów, zawsze szybko się 

uczyłam słówek i gramatyki i dlatego stwierdziłam, że właśnie filologia germaoska 

będzie dla mnie odpowiednia. Poza tym uwielbiam kontakty z ludźmi, lubię dzieci, 

młodzież, więc postanowiłam zostad nauczycielką.  

K@rolkA: Czytelnicy „Gimnazety” chcieliby dowiedzied się czegoś o Pani życiu pry-

watnym. 

p. Ilona Paszkiewicz: Mój mąż ma na imię Marcin. Nie jest to tajemnicą, że mam 

dwoje dzieci: syna - Krystiana i córkę – Różę. Oboje chodzą do Szkoły Podstawowej  

nr 3. To są naprawdę fajne dzieciaki – jestem z nich bardzo dumna. Jak każda mama, 

gotuję codziennie mojej rodzinie obiady, sprzątam, wychodzę z psem. W domu je-

stem całkiem zwyczajna. Razem spędzamy dużo czasu, jeździmy do kina, gramy w 

badmintona lub po prostu oglądamy telewizję. 

K@rolkA:  Bardzo dziękuję Pani za wywiad. 

K@rolkA  
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CO W SPORCIE PISZCZY?      

 

 

Maj  2011 

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 

W dniu 11.05.2011r. liczne reprezentacje dziewcząt i chłopców naszego Gimna-

zjum, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: p. E. Milczarek, p. J. Nowak, 

p. A. Dobroszka, p. P. Kaszy oraz p. D. Małolepszego, wyruszyły na stadion MO-

SiR, gdzie w tym dniu odbyły się Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne. 

W Lidze Powiatowej wzięły udział wszystkie gimnazja z naszego miasta i po-

wiatu. Uczniowie rywalizowali w wielu konkurencjach lekkoatletycznych, ta-

kich jak: biegi ( 100m, 300m, 600m, 1000m ), skok w dal, pchnięcie kulą oraz, 

najbardziej widowiskowej, sztafecie 4x100m. Bardzo miło nam powiadomid, 

że reprezentacje, zarówno dziewcząt, jak i chłopców naszego Gimnazjum 

zajęły II miejsce w Powiecie.  
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CO W SPORCIE PISZCZY?      

 

 

Maj  2011 

Źródło: www.gim3.pabianice.pl 

W dniu 16 maja 2011r. odbył się Szkolny Turniej Siatkówki dla dziewcząt klas II. W 

turnieju wzięły udział przedstawicielki swoich klas.  

Turniej został przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap odbył się systemem 
pucharowym. 
Do drugiej rundy zakwalifikowały się klasy: 2a, 2b, 2dh, 2g. Drugą rundę rozegrali-
śmy systemem „ każdy z każdym”. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następu-
jąco: 
I miejsce – klasa 2g 
II miejsce – klasa 2b 
III miejsce – klasa 2dh 
IV miejsce – klasa 2a 
 
Dziewczęta w nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodkości oraz napoje 
orzeźwiające. Nad całością czuwali nauczyciele wychowania fizycznego p. D. 
Gwiazdowska, p. D. Gryga, p. P. Kasza, p. D. Małolepszy. 
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TAJEMNICA WYSPY ZAGINIONYCH SKARBÓW  

 

Oficer zaś rozsiadł się na fotelu kapitana i zarzucił nogi na jego biurko. 

- Co to znaczy?! A to znaczy, wyperfu-
mowany lalusiu, że teraz ja tu dowo-
dzę. Statek jest teraz pod moim do-
wództwem! I płyniemy tam, dokąd ja 
zechcę! 

Hubert Jan Charubin: - Panie Aarons, 
przemawia pan jak pirat.  

Aarons zaśmiał się podłym śmiechem. 

- Jakiż pan spostrzegawczy, panie hra-
bio. I ma pan rację. Jestem piratem. 

Hrabia de La More spojrzał się przera-
żony na niego.  

- Tak, kochany panie hrabio. Jestem 
piratem. I to nie jakimś tam byle pira-
tem, ale kapitanem Georgesem. Za-
kładam, że słyszał pan o mnie. Hrabia 
został wyprowadzony na pokład stat-
ku, gdzie zobaczył przerażający widok. 
Na pokładzie siedzieli związani człon-
kowie załogi, którzy nie należeli do pi-
ratów i nie chcieli do nich należed. Mieli na rękach mocne więzy, które nadaremnie 
próbowali z siebie zerwad, zaś na ustach mieli chusty, które ich kneblowały. La Mo-
re patrzył się na to przerażony, jakby czekał, kiedy i jego zwiążą. Georges jednak nie 
dawał co do tego żadnych znaków, więc piraci nie związali hrabiego.  

La More spojrzał się w górę. Na maszcie powiewała już piracka bandera. Francuska 
zaś leżała powala na pokładzie, zaś piraci skakali po niej, deptali ją i darli na kawał-
ki. Hrabia patrzył na taką profanację z obrzydzeniem. Miał wielką ochotę powie-
dzied tym opryszkom, co sądzi o czymś takim, ale nie zrobił tego, gdyż wiedział, że 
to by po pierwsze nic nie pomogło, a po drugie, spowodowało by, że on sam mógł-
by zginąd. Co prawda, gdyby hrabia nie miał nikogo bliskiego do opieki, to by się nie 
bał i powiedział piratom, co o nich myśli, ale w tym wypadku, ponieważ miał córkę, 
nie mógł sobie pozwolid na taką swobodę słów. Więc milczał. 

 

Maj  2011 

Hubert Charubin 
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WARTO OBEJRZED …  

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego lata nareszcie wszedł na ekrany kin. Fil-

mu nie trzeba nikomu przedstawiad. Johny Depp w tej kreacji jest niewątpliwie nie do 

pobicia -  jest śmieszny, kolorowy, profesjonalna gra i na pewno poświęcono jej całą hi-

storię. To amerykaoski film fantasy w reżyserii Roba Marshalla.  

Ścieżka życiowa kapitana Jacka Sparrowa ponownie krzyżuje się z Angelicą, kobietą z je-

go przeszłości i nie jest on jednak pewien, czy jest to miłośd czy próba wykorzystania go 

do odnalezienia legendarnej Fontanny Młodości. Kiedy werbuje go do załogi statku Ze-

msta Królowej Anny, który jest własnością Czarnobrodego, Jack odnajduje się w tej nie-

oczekiwanej przygodzie, jednak sam nie wie czego bardziej się w niej obawia: Czarno-

brodego czy kobiety ze swojej przeszłości. Czekając na czwartych "Piratów z Karaibów", 

miałyśmy nadzieję, że będziemy mogły się o nich wypowiadad w samych superlatywach. 

Większośd scen jest koszmarnie rozciągnięta, słabo nakręcona i nudna. Marshall posłu-

guje się tanimi sztuczkami i stara się sprzedad 

towar zwyczajnie nieświeży. Miejscami (scena, 

w której Barbossa opowiada o tym, jak stracił 

Czarną Perłę) reżyser traktuje widza jak małe 

dziecko, używając prostych środków przekazu. 

Oczywiście w obsadzie filmowej zabrakło Keiry 

Knightely i Orlando Blooma, co bez wątpienia 

dało się odczud. W filmie nie pojawiła się rów-

nież większośd załogi, która do tej pory dotrzy-

mywała towarzystwa najsłynniejszemu pirato-

wi na Karaibach. Wspomniana już muzyka jest 

genialna, kompozytorzy powrócili znów do 

głównego, wejściowego motywu, rozbudowu-

jąc go o kilka naprawdę niezłych sekwencji. 

Mimo broniącej całości ścieżki dźwiękowej po seansie pozostaje tylko niesmak i prośba, 

by powrócił Gore Verbinski. Serdecznie zapraszany do kin. :) 

Maj 2011 

Karolina i Kasia  



 10 

  
 

 

 Bez wątpienia najpopularniejszym i najmodniejszym 
strojem tegorocznego lata jest kwiecista sukienka maxi. Dłu-
gie, zwiewne suknie w kwiaty nawiązują do mody lat 70. i 
dominującego wówczas stylu hipisowskiego.  

Olinka 

Maj  2011 

Buty espadryle w sezonie letnim 2011 wróciły do 
łask i do kobiecych szaf. Kiedyś, w latach PRL-u by-
ły w Polsce bardzo popularne z jednego zasadni-
czego powodu: były bardzo tanie, a przy okazji ko-
lorowe i bardzo wygodne. Historia tych butów się-
ga dalekiej przeszłości, kiedy nosili je przedstawi-
ciele niższych warstw ludności obszaru śródziem-
nomorskiego. Obecnie popularne są na całym 
świecie, a moda na nie wraca co jakiś czas. Nazwa 
ich pochodzi od twardej, śródziemnomorskiej tra-
wy, z której wykonywana była podeszwa espadryli. 
Buty te, wykonywane z trawy lub juty i płótna by-
ły bardzo tanie i dzięki temu zawojowały szybko 
cały świat. Współcześnie lubiane są przez projek-
tantów i producentów obuwia, którzy stawiają na 
wygodę i ekologię.  

Parasol w tym sezonie letnim i nadchodzącym jesiennym, 
na przekór szarym chmurom i przygnębiającemu deszczo-
wi, musi byd kolorowy i pogodny. Szalenie modny obecnie 
wzór kwiatowy pojawiający się praktycznie wszędzie – na 
sukienkach, szortach, torebkach i butach – opanował także 
parasole. Interesujące są zarówno drobne kwiatki pokry-
wające cały parasol, jak i jeden duży kwiat zajmujący całą 
powierzchnię parasolki. Taka kwiatowa stylizacja na pewno 
rozświetli i uprzyjemni nam nawet najgorszą pogodę. Można zdecydowad się także 
na jeden, ale za to intensywny, soczysty kolor – czerwony, zielony, niebieski, po-
maraoczowy czy żółty. Z jednej strony możemy dopasowad jego kolor do naszego 
stroju lub dodatków, z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by dobrad kolor 
parasola kontrastujący z całością naszej stylizacji i dzięki temu wyróżniający się i 
przyciągający spojrzenia .  

CO MODNEGO LATEM? 
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ZE ŚWIATA SHOW BIZNESU  

K@rolkA  

Maj 2011 

  

.    Miley Ray Cyrus (ur. jako Destiny Hope Cyrus; 23 listo-
pada 1992) – amerykaoska aktorka, wokalistka i autorka 
tekstów, która zdobyła sławę dzięki głównej roli w serialu 
Hannah Montana, emitowanym na antenie Disney Chan-
nel od 2006 roku. Cyrus była autorką muzyki na ścieżki 
dźwiękowe sitcomu, Hannah Montana (2006) oraz Han-
nah Montana 2/Meet Miley Cyrus (2007), wydane przez 
Walt Disney Records. W 2007 roku podpisała kontrakt z 
wytwórnią Hollywood Records, który zapoczątkował jej 
karierę solową. Tego samego roku Miley wyruszyła w tra-
sę Best of Both Worlds Tour, która zaowocowała filmem 
koncertowym Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, wyda-
nym rok później. W lipcu 2008 roku Cyrus wydała swój pierwszy album solowy Brea-
kout, który przyczynił się do tego, że wokalistka umieszczona została na liście Top 100 
magazynu Time. 
Kariera filmowa Miley rozpoczęła się wraz z obrazem animowanym Piorun z 2008 ro-
ku, gdzie dubbingowała Penny. Przewodnia piosenka z filmu, "I Thought I Lost You", 
którą artystka nagrała w duecie z Johnem Travoltą, nominowana była do nagrody Zło-
tego Globu[4]. Rok później wyemitowano kinową kontynuację serialu Hannah Monta-
na, o tytule Hannah Montana: Film. Ścieżka dźwiękowa Hannah Montana: The Movie 
do ekranizacji sprawiła, że Miley zaczęła liczyd się w świecie muzyki country i adult 
contemporary. 
W 2009 roku Cyrus zaprezentowała bardziej dojrzały wizerunek za sprawą minialbu-
mu The Time of Our Lives oraz roli w dramacie The Last Song, wyemitowanego w 20-
10 roku. Z tej płyty pochodzi najlepiej sprzedający się singel w twórczości Miley 
"Party in the U.S.A.". W 2010 roku premierę miał kolejny album solowy wokalistki, 
Can't Be Tamed, który utrzymany jest w dance-popowym klimacie. Główny singiel z 
płyty o tym samym tytule pokazał nowy, bardziej seksualny wizerunek artystki. For-
bes umieścił w 2010 roku Cyrus na 13. miejscu listy 100 najbardziej wpływowych po-
staci show-biznesu, z rocznym zarobkiem w wysokości 48 milionów dolarów. Nato-
miast magazyn Parade wyróżnił Miley jako najbogatszą nastoletnią gwiazdę, a jej 
"wartośd rynkową" oszacował na około miliard dolarów. W kwietniu 2011 roku maga-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Disney_Channel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana_(%C5%9Bcie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana_2/Meet_Miley_Cyrus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana_2/Meet_Miley_Cyrus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Records
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Records
http://pl.wikipedia.org/wiki/Best_of_Both_Worlds_Tour
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana_%26_Miley_Cyrus:_Best_of_Both_Worlds_Concert
http://pl.wikipedia.org/wiki/Breakout_(album)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Breakout_(album)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Time_(tygodnik)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piorun_(film_2008)
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_Thought_I_Lost_You
http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Travolta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Glob
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oty_Glob
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miley_Cyrus#cite_note-peoplee-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana:_Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hannah_Montana:_The_Movie_(%C5%9Bcie%C5%BCka_d%C5%BAwi%C4%99kowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Country
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adult_contemporary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adult_contemporary
http://pl.wikipedia.org/wiki/The_Time_of_Our_Lives
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_piosenka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Party_in_the_U.S.A.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Can%27t_Be_Tamed
http://pl.wikipedia.org/wiki/Can%27t_Be_Tamed_(singel)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://pl.wikipedia.org/wiki/Forbes
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HOROSKOP 
BARAN (21 III – 20 IV)  

Chyba wpadłeś w oko pani od stołówki... 

  BYK (21 IV – 21 V)  
 
Gwiazdy mówią, że po 18.09 zjesz pizzę z szyn-
ką. 

 

  BLIŹNIĘTA (22 V – 22 VI)  

 

Uważaj na wąsatych Rumunów...  

 RAK (23 VI – 22 VII)  

 

Już niedługo przyśni Ci się Justin Bieber. 

 

  LEW(23 VII – 23 VIII)  

Nie jedz dużo fasolki. Przyniesie Ci pecha!  

   PANNA (24 VIII – 23 IX)  

 

Zagraj w "Latające Chomiki", one tylko na to 

czekają...  

 

 

  WAGA (24 IX – 24 X)  
 

Idź się zważ. 

 

SKORPION (24 X-22 XI)  
 
 
Pochodź po górach.  

 
 

    STRZELEC (23 XI – 21 XII)  
 
 

Przeżyjesz nagły atak spawacza...  

    KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I) 

Wenus mówi nam, że przy sklepiku spotkasz miłośd 
Swojego życia! 

 

 WODNIK (21 I – 18 lI)  

 

Jedz dużo warzyw, kalafiory przyniosą Ci szczęście!  

 

 

  RYBY (19 II – 20 III)  

Każdy dzieo będzie fajny w kosmos! 

Horoskop przygotowało: Piękne Trio z kl. H 

Maj 2011 
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